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Oploswedstrijd: Deze opgave is uit de correspondentiepartij 
Serzhanov - Nikitin uit 1977. Het werd een doorslaand suc-

ces voor zwart. Dus 
zwart aan zet en 
wint. Oplossing. 
1...Pf2+ 2.Lxf2 (de 
toren kan uiteraard 
niet slaan.) 2...Td1+ 
3. Lg1, Txg1+ 4. 
Kxg1, Ld4+ 
5.Pxd4, Dd1+ en 
mat volgt. 
 
Barrage: Ik kondig-
de het vorige week 
al even aan. De 
beslissingsdriekamp 

die maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 oktober a.s. 
wordt gespeeld in het Lorentz Ondernemerscentrum (verga-
derzaal boven). om één beschikbare plaats in het NK 2007 
heeft de volgende loting meegekregen. De driekamp begint 
met de partij Willy Hendriks – Sipke Ernst. Bij de uitslag 1-
0 volgt op 17 oktober: Sipke Ernst - Erik van den Doel en op 
18 oktober: Erik van den Doel - Willy Hendriks. Bij ½-½ en 
0-1 is de loting als volgt: 17 oktober: Erik van den Doel - 
Willy Hendriks en op 18 oktober: Sipke Ernst – Erik van 
den Doel. Met laatstgenoemde heeft ASV bij dit evenement 
weer een grootmeester in huis. De beide anderen zijn Inter-
nationaal Meester. De partijen beginnen dagelijks om 12 
uur. De speelduur is maximaal zes uur. Op 18 oktober zal bij 
gelijk eindigen aansluitend een barrage gespeeld worden van 
20 minuten +10 seconden per zet. En daarna eventueel 
vluggeren. Op onze site zal een en ander te volgen zijn. 
Helaas is het door de geringe grootte van de speelzaal niet 
mogelijk om de partij live bij te wonen. Het bestuur van 
ASV is er trots op deze barrage te mogen organiseren. 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag spelen onze eerste drie 
teams alweer hun tweede ronde. Een uitwedstrijd ditmaal. 
ASV-1 moet de nederlaag uit de openingsronde tegen Le-
wenborg maar meteen goedmaken tegen Almelo dat zelf de 
1e ronde een zware 6½-1½ nederlaag te slikken kreeg. ASV-
2 krijgt na de goede start met de zege op PION Groesbeek 
nu Zukertort Amstelveen-3 als tegenstander. Dit team 
verloor in de 1e ronde net met 4½-3½ van Doetinchem. 
Vorig seizoen eindigde het treffen met Zukertort in een 4-4 
uitslag maar ons tweede was toen verre van compleet. ASV-
3 reist af naar Putten waar PSV-Dodo de tegenstander zal 
zijn. Dit team promoveerde naar de Promotieklasse OSBO 
en verloor daarin de 1e ronde. ASV-3 won wel en we zijn 
benieuwd of men dit kan voortzetten. Volgende week weer 
alle verslagen van deze drie teams. 

In de vorige EP heb ik de samenstelling van de teams ASV 
4 t/m ASV-7 en de indeling van de poule waarin zij uitko-
men al weergegeven. Hoog tijd nu om ook ASV-8 t/m ASV-
10 aan u voor te stellen. Ook nu weer gewoon op het rijtje 
af. ASV-8 komt uit in de 3e klasse OSBO. Op het eerste 
gezicht lijkt het een lastige poule. Opvallende naam is die 
van Rheden dat vorig jaar nog Promotieklasse speelde maar 

na degradatie op verzoek lager gaat spelen omdat een aantal 
spelers de vereniging heeft verlaten. Schaakmaat-2 en Elster 
Toren-2 zijn mogelijk ook kanshebbers in de promotiestrijd 
ook al blijft het nog “koffiedikkijken”. Voorts is De Toren-6 
een jeugdteam in deze poule. Dan ons seniorenteam ASV-9. 
Het team is en blijft een fenomeen en uniek in het OSBO-
gebied. Met een gemiddelde leeftijd komend seizoen van 
79,5 jaar (mede dankzij “junior” Hans Meijer) gaan zij de 
competitie in. Het plezier om aan de externe deel te nemen 
straalt er nog steeds van af. Daarmee zijn ze een voorbeeld 

voor anderen. Onze senioren kennende zullen ze zeker hier 
en daar weer de nodige punten sprokkelen. Dus laten we 
voorlopig maar op een plaats in de middenmoot gokken. 
Dan tenslotte als laatste in de rij maar daarom zeker niet 
minder belangrijk, ASV-10. Dit team bestaat uit 7 spelers 
omdat onze jeugdspeler in dit team, Jesse Giling, in principe 
alleen thuiswedstrijden speelt. Een aantal spelers in dit team 

heeft nog niet veel ervaring in teamwedstrijden opgedaan. 
Een mooie gelegenheid derhalve om die aparte sfeer van de 
teamwedstrijden te proeven. Maar anders zal captain André 
de Groot, die al wat langer in het wereldje rondloopt, ze wel 
wegwijs maken. Daarmee hebben we alle teams gehad. 

OSBO 3e klasse G: Samenstelling ASV-8 KNSB-Elo
1 SMB-7 Walter Manschot 1637 
2 ASV-8 Jans Askes  1611 
3 OPC Herman de Munnik 1526 
4 Rheden Bert Sigmond (TL) 1516 
5 Elster Toren-2 Ko Kooman  1503 
6 Schaakmaat-2 John Bijlsma  -- 
7 De Toren-6 
8 Velp-2

OSBO 4e klasse F: Samenstelling ASV-9 KNSB-Elo
1 De Sleutelzet-2 Jacob Zandbergen 1549 
2 Mook-2 Hans Meijer  1523 
3 Dodewaard-3 Bob Hartogh Heijs 1460 
4 UVS-5 Gerrit Verbost 1401 
5 SMB-8 Henk Kelderman 1388 
6 ASV-9 Hein van Vlerken (TL) 1373 
7 PION-5 
8 De Toren-7

OSBO 4e klasse D: Samenstelling ASV-10 KNSB-Elo
1 Rokade-3 Theo Koeweiden 1592 
2 WDC-3 Jan Zuidema 1492 
3 Kameleon-2 André de Groot (TL) 1445 
4 BAT-Zevenaar-4 Teun van der Leer 1352 
5 De Toren-8 Lion de Kok -- 
6 ASV-10 Jonathan van der Krogt -- 
7 Theothorne-2 Jesse Giling -- 
8 Voorst-3 



Zoals het er naar uitziet spelen ASV-4, ASV-5 en ASV-10 
de thuiswedstrijden in de tweede speelweek. Maar wijzigin-
gen zijn natuurlijk altijd voorbehouden. Dit brengt mij bij de 
eerste ronde waarvoor de volgende wedstrijden op het pro-
gramma staan: Wageningen-3 – ASV-4: ASV-5 – Het 
Kasteel-2; Pallas-2 – ASV-6; ASV-7 – BAT Zevenaar-2; 
SMB-7 – ASV-8; ASV-9 – UVS-5; ASV-10 – BAT Ze-
venaar-4. De eerste wedstrijden worden volgende week 
gespeeld. De andere ontmoetingen staan voor week 43 op 
het programma. U leest het daarna allemaal weer in een 
volgende En Passant.  
 
Toernooi: “Ik kom je zaterdagmorgen om 9 uur halen” had 
Nico Schoenmakers mij donderdags nog gezegd. Maar om 
8.45 uur stond hij al luid toeterend voor de deur. Uw redac-
teur was net zo’n beetje klaar. Barth Plomp de volgende in 
de rij om opgehaald te worden was dat duidelijk nog niet. 
En terecht: 9 uur is immers 9 uur. Even wachten dus. Was 
het vooruitzicht om naar Limburg te kunnen rijden voor 
Nico zo belangrijk dat hij daarom zo vroeg was. Barth 
kwam hoofdschuddend naar buiten verwijzend naar het 
tijdstip waarop Nico bij hem aan de deur stond te bellen. 
Vervolgens op naar Henk Kelderman die door Huub Blom 
was overgehaald om ook eens aan zijn toernooi mee te doen. 
Nadat Henk was ingestapt gingen we echt op pad naar Lim-
burg, naar Mook om precies te zijn waar gespeeld werd in 
De Poort van Limburg. Treffender kon het niet. Naarmate 
Limburg dichterbij kwam ging Nico harder rijden. Het was 
alsof hij de stal rook. Er namen dit jaar 66 schakers aan dit 
Kiste Trui rapidtoernooi deel (waaronder maar liefst 13 
schakers van De Toren en 8 uit Helmond!) dat vooral be-
kend staat om zijn gezelligheid en ontspannen sfeer. Er kan 
dan ook gewoon eens een mobieltje afgaan, wat op een 
gegeven moment bij een tegenstander van Ruud gebeurde 
zonder dat de wedstrijdleider ingreep of dat er iets geclaimd 
werd. De beltoon in de vorm van een koekoeksklok dat 
plotseling vanuit een binnenzak kwam en luid door de zaal 
klonk wekte daarbij veel gelach op temeer daar de partijen 
die ronde net waren begonnen en het in de zaal nog behoor-
lijk stil was. Het tekende de sfeer die dag. De organisatie 
verliep vlekkeloos. Winnaar van het toernooi werd de op 
Elo als eerste geplaatste Bram v.d. Velden van De Toren. 
Hij stond met het ingaan van de laatste ronde een half punt 
achter zijn clubgenoot Anthony Migchels, die met een score 
van 6 uit 6 de eerste plaats innam. In de slotronde versloeg 
Bram in de beslissende partij Anthony en werd daardoor 
alleen winnaar van dit toernooi. Ruud Wille trof Bram in de 
derde ronde. Na een spannende partij waarin Ruud zeker 
kansen heeft gehad werd het langzaam maar zeker te ge-
compliceerd en verspeelde Ruud een kwaliteit. Dit materi-
aalverlies kwam hij niet meer te boven. Toch bleef Ruud 
zijn partijtjes winnen en eindigde hij uiteindelijk op 5 uit 7, 
waarmee hij gedeeld 6e werd. Hij verloor verder alleen nog 
van Jan Spoorenberg, eerder ook al eens winnaar van dit 
toernooi. In de vierde ronde troffen Barth Plomp en Ruud 
elkaar. “Remise, Ruud??”, zei Barth vooraf nog toen hij de 
indeling zag. De partij begon en het ging lang gelijk op. 
Ruud had alleen veel meer tijd verbruikt. Toen hij echter 
remise aanbood speelde Barth door. Hij had misschien ook 
iets voordeel. Maar niet veel later ging Barth in het paard-
eindspel in de fout en gaf hij op. “Ik ga naar huis” zei Barth 
lachend. “Nee”, antwoordde Nico “dat kan niet want ik rij!” 
Barth had zijn dag niet want hij verspeelde in meerdere 
partijen punten in stellingen waarin hem dat normaal ge-
sproken niet zou gebeuren. Hij eindigde op 3½ uit 7. Nico 
Schoenmakers moest eerst even zijn draai vinden. In de 
partijtjes voor de lol, voor aanvang van het toernooi gaf hij 
nog van alles weg en overzag hij zelfs een stikmat na een zet 

of acht en ook in de 1e ronde was dit nog zichtbaar maar 
daarna verloor Nico geen enkele partij meer. Met 3 remises 
en 3 winstpartijen eindigde hij op 4½ uit 7. Kortom een 
prima resultaat. Henk Kelderman kreeg in de beginfase 
teveel sterke tegenstanders waartegen hij het 3 keer achter-
een niet kon bolwerken. Maar toen hij eenmaal opponenten 
van zijn sterkte trof scoorde hij in de overige 4 partijen nog 
2½ punt. Bij de prijsuitreiking werd hij door Huub Blom 
nog eens extra in het zonnetje gezet en was er voor Henk 
ook een leuke prijs. Daarmee werd een gezellige dag afge-
sloten en gingen de ASV-ers naar huis maar niet eerder dan 
nadat Nico een toeristische route had genomen. Via Groes-
beek en een stukje Duitsland kwamen we uiteindelijk toch 
weer bij de Waalbrug uit. Op naar de bewoonde wereld! 
Maar ook volgend jaar staat Mook zeker weer op de plan-
ning. Misschien dan met meer ASV-ers?? 
 
Daglichtschaak: Het gaat goed met deze schaakactiviteit op 
de dinsdagmiddag. De tweede schaakmiddag van dit seizoen 
kende maar liefst een opkomst van 20 schakers. Volgens Jan 
Vermeer, de drijvende kracht achter dit gebeuren, heeft het 
Daglichtschaak het in zich om nog enigszins verder te groei-
en. Hij verwacht dan ook iedere keer minimaal 20 schakers te 
mogen verwelkomen. Ook dit keer waren er weer een paar 
spelers die de vorige bijeenkomst nog niet hadden bijge-
woond. Het plezier staat natuurlijk voorop bij deze schaak-
ontmoetingen. Natuurlijk wil iedereen winnen maar een ne-
derlaag wordt met een lach aanvaard. Paul Waenink, die voor 
SMB in de Promotieklasse uitkomt, pakte overduidelijk de 1e 
plaats. Hij versloeg iedereen die maar een beetje in zijn buurt 
vertoefde. Slechts Cor Cornips verspeelde deze middag maar 
een half punt en bleef Waenink zo volgen. Henk Kuiphof liet 
bij zijn eerste optreden dit seizoen meteen drie winstpartijen 
aantekenen waarmee hij zich in de subtop vestigde. Opmerke-
lijk was ook de partij tussen Fred Duchêne en Henk Kelder-
man. Beide schakers zijn dan nu lid van ASV maar kennen 
elkaar al van hun schaakverleden als speler van de Ko-
ningsloper. Deze Arnhemse club fuseerde begin jaren zeven-
tig met ASV. Fred won deze onderlinge partij net zoals hij 
ook de beide andere partijen voor zich opeiste. Het zou  ove-
rigens fijn zijn als Fred ook bij de interne competitie op de 
donderdagavond weer zijn intrede zou doen (Red). Bob Har-
togh Heijs en Jacques Gosseling hadden het deze middag 
moeilijk. Zij moesten het zonder punten doen. Verder was 
ook deze middag de koffie weer heerlijk. De volgende ronde 
van het Daglichtschaak vindt plaats op dinsdag 7 november. 
 
Trainingen: Van de trainingsgroepen zijn de top- en de mid-
dengroep inmiddels gestart. Volgende week donderdag 
begint ook de groep schakers tot een Elo van 1450 met hun 
lessen. Dit zal deels door Hendrik van Buren worden gege-
ven maar ook Harm Steenhuis is bereid gevonden hier een 
bijdrage aan te leveren. De lessen worden deels gegeven in 
de benedenzaal van het Scoutinggebouw vanaf 18.30 uur. 
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (5 oktober 2006): 
Tangarife – Wilgenhof ½-½; Jonkman – Schleipfenbauer ½-
½; van Rijn – van der Wel 0-1; Buisman – Hartman ½-½; 
Plomp – de Freytas 1-0; Taal – R. Wille ½-½; Huizinga – 
Verkruissen 0-1; Naasz – P. Schoenmakers ½-½; van 
Amerongen – Hogerhorst 1-0; Hajee – Vermeer 1-0; Boom 
– Dijkstra 1-0; Eder – van Buren 0-1; Veerman – Velders  
½-½; Boonstra – Ariëns 1-0; Kooman – Sigmond 1-0; Eg-
ging – Koeweiden 0-1; Looyen – de Munnik 0-1; Zandber-
gen – Zunnebeld 1-0; van der Krogt – Kelderman 1-0; Zui-
dema – Verbost 1-0; van Vlerken – Hartogh Heijs 1-0; Stib-
be – de Kok 0-1; Rietmeijer – de Groot 0-1; de Goey – Vis-
ser 0-1. 


